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A tangóharmonika nem csak a mulatós zenében jó
A Törköly család hétfő este nem csak a kicsinyeket varázsolta el gyerekdalaival az Árpádkertben, hanem minden korosztályt. Vidám koncertjük után tovább pörgött az est a Molnár
Trió zseniális koncertjével.

„Gyermekdalok közösen” címen a Törköly család adott gyerekműsort az Orosháza Fesztivál
negyedik napján. Az együttes fél éve indult, és akkor még Gyurkó Brigitta énekes-gitáros
nevét viselte. A családi vállalkozást három fő alkotja, Brigitta mellett párja, Törköly József
szintetizátoron játszik, fiuk, Márton pedig basszusgitárral lépett fel. Játszanak Halász Judit és
Eszményi Viktória számokat, és ezen a napon egy Peremartoni Krisztina dal is felcsendült
tőlük. Brigi korábban a Dili-dalban énekelt, ott is hasonló dalokat. Mindig is közel állt hozzá
ez a műfaj.
Milyen igény hívta életre ezt a zenekart?
- A télapóünnepségeken mindig zenéltünk a párommal, valamint táboroztattunk is, és ott a
tábortűz mellett is szólt esténként a gitár. Mindig jó hangulatban teltek ezek a koncertek, és
így jött az ötlet, hogy tegyük ezeket gyakoribb alkalmakká. A gyerekkönyvtár felől is jött egy
felkérés, még a Tavaszi Fesztiválkor, hogy az óvodások és kisiskolások számára állítsunk
össze egy programot.

Felnőttként vagy inkább gyerekként álltok ki a színpadra?
- Biztos lemegyünk valamennyire gyerekbe, de azért úgy, hogy megtartsuk a
„felnőttségünket” is. Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy előbb inkább lemegyünk, aztán
próbáljuk őket fölemelni, hogy aztán együtt, egy szinten énekelhessünk.
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Van mit tanulni ezeknek a daloknak a szövegeiből?
- Ezek a dalok örök értékek. Én azért is vállaltam fel ezt a kihívást, mert ezek a dalok örökök,
amiket nem szabad elfelejtenünk. Szerintem a mai gyerekek sajnos nem ismerik ezeket. Így a
zenekar feladata egy kicsi riasztócsengő meghúzása. A célunk az, hogy ne vesszenek el ezek a
dalok. Mindegyiknek van egy kis apró mondanivalója. Ha más nem, akkor az összetartozás,
az őszinteség, hogy figyeljünk a másikra, merjünk felszabadultak lenni, vegyük észre az apró
dolgokat. Hogy ne csak a megfelelési kényszer irányítson minket, hanem legyünk szabadok.

A tangóharmonika nem csak a mulatós zenében jó
A gyerekdalok után a harmonika vette át a főszerepet. Molnár György Líra díjas
harmonikaművész és zenekara adott koncertet.
Profik. Ez volt az első, ami lejött őket hallgatva. Semmi túlzás, semmi felvett póz, semmi
sztárság. Csendben ültek egymás mellett, ölükben a hangszerek. És amikor ezek a hangszerek
megszólaltak, a nézők is elindultak egy úton, a zene útján. Hiszen azonnal repített magával a
melódia. És itt mindegy volt, hogy milyen zenei irányzat, stílus szólt éppen a színpadon, a
megszólalás, az összkép együtt volt. Molnár György bebizonyította, hogy a tangóharmonika
nem csak a mulatós zenében jó, azon igazán művészi módon is lehet játszani.

Világzenék harmonikára és gitárokra
A tökéletes hangszeres tudást kidolgozottság és nagy magabiztosság jellemezte. Ezt akkor
lehetett igazán érezni, amikor már sokadjára szakadt meg a koncert, mert a színpadról elment
az áram. Ők ekkor sem kezdtek el “hisztizni”. Türelmesen megvárták, míg a technikusok
megoldják a problémát. Majd pontosan onnan folytatták a félbemaradt darabot, ahol
abbahagyták. Pedig ez nem egyszerű, hiszen ilyenkor kiesik a zenész a tempóból, a ritmusból
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és abból a varázsból, ami addig repítette előre. Ők ezt a kényes és kellemetlen helyzetet is
tökéletesen oldották meg, némi humorral fűszerezve. Hiszen profik.

